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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B.611/2018. T. B. és társai Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2019.02.13. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott 2011-ben egy középiskolát alapított, mely 

különböző módokon hirdette a tevékenységét a legalitás látszatát keltve.  

I., II. és III. rendű vádlottak 2015-től I. rendű vádlott irányítása alatt álló kft. 

felhasználásával normatív támogatást szereztek meg az állami 

költségvetésből olyan diákok után is, akik csak névleg az iskola diákjai. A 

tanulói létszám felduzzasztását a vádlottak úgy érték el, hogy 

tevékenységükbe bevonták IV. rendű vádlottat is, akinek feladata volt a fiktív 

tanulói adatbázisok létrehozása. Ennek keretében hátrányos helyzetű 

embereket toborzott aziskolába azzal, hogy az órákra bejárni nem kell, és 

két év múlva érettségi bizonyítványt kapnak, csak be kell iratkozniuk. 

A bűnszervezet által jogosulatlanul megszerzett támogatások összege nem 

állapítható meg pontosan, de legalább 15 millió forint volt, mellyel I. rendű 

vádlott a költségvetés rovására gazdagodott. A vádlottak szándéka ennél 

nagyobb összegek megszerzésére irányult, melyet a büntetőeljárás hiúsított 

meg. 

Megjegyzés: Az ügyben vádirat a vádlottak kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu,  konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 



 2 

 

 

2019.02.13. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.607/2016. Á. T. és társa Gondatlanságból 

elkövetett emberölés 

vétsége 

2019.02.13. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2015. július 27-én az I. és II. rendű vádlott gyermeke játék 

közben - szabálytalanul vételezett elektromos áram felhasználásával - a 

zárlatos hűtőszekrény fém alkatrészéhez véletlenül hozzáért, és halálos 

áramütést szenvedett. Halála közvetlen okozati összefüggésben volt a 

vádlottak által szabálytalanul vételezett villanyárammal üzemeltetett, sérült 

elosztó és hűtőszekrény zárlatos meghibásodásával.  

Megjegyzés: Az ügyben szakértők meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

2019.02.15. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.477/2018. T. B. Emberölés bűntette 2019.02.15. 10.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott az előírt gyógyszerei szedését 2018. január 20. 

napját megelőző kb. egy hétben felére csökkentette, majd az utolsó két 

napban teljesen elhagyta, ami mentális állapotában egyensúlyvesztést 

eredményezett. 

2018. január 20-án a kora reggeli órákban a vádlott munkásokat szállított 

lakóhelyéről személygépkocsival a családja tulajdonában álló 

gyümölcsösbe, majd hazament. A lakóházban a vádlott odament az 

ágyban fekvő édesapjához, és őt előzetes vita nélkül egy késsel test-szerte 

szurkálni kezdte. Az elszenvedett sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a 

sértett a helyszínen életét vesztette. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2019. február 7. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 

 


